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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Науково-методичної 
конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, яка відбудеться  
14 квітня 2018 року в аудиторії № 2 хімічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Кирила і 
Мефодія, 6). Реєстрація учасників з 930, початок конференції о 1000. 
 
Напрями роботи конференції: 

– навчання хімії в загальноосвітніх і професійно-технічних 
навчальних закладах; 

– методична підготовка хіміків у вищих навчальних закладах; 
– мотивація та формування стійкого інтересу до вивчення хімії як 

важливої природничої науки; 
– новітні інформаційні та комунікативні технології в хімічній освіті; 
– науково-дослідницька складова діяльності вчителя хімії;  
– пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі хімії та 

впровадження їхніх результатів у фахову підготовку вчителя хімії. 
 
Регламент: 

– ключові доповіді – до 10 хв; 
– усні повідомлення – до 5 хв.  

 
Участь у конференції 

Для участі просимо до 23 березня 2018 року зареєструватися на 
інтернет-сторінці конференції та надіслати електронною поштою на 
адресу оргкомітету тези доповіді за одним із обраних напрямів. 
Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику тез конференції. 
Учасники конференції отримають сертифікат. 

Участь передбачає організаційний внесок – 50 грн. Оплату 
проводять поштовим переказом на адресу оргкомітету або під час 
реєстрації в день конференції.  
 
Вимоги до оформлення тез: 

 Обсяг – 1 сторінка; формат – А4; текстовий редактор – MS Word; 
шрифт – Times New Roman; розмір – 14 pt; міжрядковий інтервал – 
одинарний; усі поля – 2 см, абзацний відступ – 1 см. 

  

Схема викладу:  
 

НАЗВА ДОПОВІДІ 
Прізвище та ініціали автора 

посада, місце праці 
 

Основний текст опублікують в авторській редакції. Посилання на 
джерела слід подавати після тексту у квадратних дужках. 
 
Організаційний комітет: 

Гладишевський Роман Євгенович, д.х.н., член-кореспондент НАН 
України, професор, проректор з наукової роботи Львівського 
національного університету імені Івана Франка (голова); 
Зелінська Оксана Ярославівна, к.х.н., доцент кафедри неорганічної 
хімії (секретар); 
Каличак Ярослав Михайлович, д.х.н., професор, декан хімічного 
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 
Дмитрів Григорій Степанович, к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії; 
Коник Марія Богданівна, к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії; 
Павлюк Олексій Вікторович, к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії; 
Шпирка Зіновія Михайлівна, к.х.н., доцент кафедри неорганічної хімії; 
Савчин Марія Михайлівна, к.пед.н., професор кафедри природничо-
математичної освіти Львівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти; 
Бородчук Іванна Антонівна, директор Львівської обласної Малої 
академії наук учнівської молоді. 
 
Адреса оргкомітету:  

79005 м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, Львівський національний 
університет імені Івана Франка, кафедра неорганічної хімії  
(тел.: +38(032)2600388, +38(032)2394506, контактна особа: Зелінська 
Оксана Ярославівна, e-mail: oksana.zelinska@gmail.com). 
 
Інтернет-сторінка: http://chem.lnu.edu.ua/news/sci_method_conf 

 


